
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

Załącznik nr 2 do IWZ  

Numer postępowania: LODYN/2018/SzK/1 

......................................, dnia ........................... roku 

 (miejscowość)                                     (data) 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Dynowie 

ul. I Maja 17 

36-065 Dynów 

NIP: 7951701875 

REGON: 690700527 

OFERTA 

 

„Organizacja szkoleń dla nauczycieli i uczniów” 

 

Znak sprawy: …………………………. 

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 Nazwa Adres 

1   

2   

3   

...   

 

II. OSOBA DO KONTAKTU 

 

Imię i Nazwisko  

Instytucja  

Adres  

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Telefon  

Fax  

e-mail  

Nr konta, na które należy zwrócić wadium 

(wypełnić w przypadku gdy wadium  zostało 

wniesione w  formie pieniądza) 

 

 

III. Treść oferty 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie dotyczące ww. zamówienia, oświadczamy, że: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę brutto: ……………. (słownie: ………………… ) zł, 
zgodnie z poniższym kosztorysem: 
 

Poz. Rodzaj szkolenia Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 
Cena całkowita brutto 

Cześć I  

1       

Cześć II 

1       

Łączny koszt zamówienia brutto    

 

 

Realizację usługi szkoleniowej - ………………………………………….. przez następującego trenera ( imię i 

nazwisko) ……………………………………………….. który przeprowadził ……………. liczby godzin 

analogicznych kursów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat. Wskazany trener …………… 

posiada/nie posiada doświadczenia w prowadzeniu analogicznych kursów dla młodzieży szkolnej 

L. 

P. 

Imię i nazwisko 

trenera 

Tytuł/temat szkolenia i ilość 

godzin 

Data 

szkolenia 

Adresat szkolenia 

     

należy podać wszystkie informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że wykonawca spełnienia 

warunek określony w IWZ; we wskazanej kolumnie powinny się znaleźć informacje w zakresie: daty 

szkolenia; adresatów szkolenia; tytułu/ tematu szkolenia - w przypadku, gdy tytuł szkolenia nie 
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wskazuje na tematykę określoną w IWZ należy podać zakres (program) danego szkolenia, który 

umożliwi zamawiającemu uzyskanie informacji czy dany trener przeprowadził szkolenie z zakresu 

tematycznego określonego w SIWZ; brak wymaganych informacji spowoduje nieprzyznanie punktu 

przez Zamawiającego. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia, akceptujemy jej zapisy i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w istotnych warunkach zamówienia. 
4. Zawarty w istotnych warunkach zamówienia, wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru 
określonego w Załączniku 4 do istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
 

5. Wskazane w poniższej tabeli części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

      Lp. 
Nazwa i dane kontaktowe 

 podwykonawcy1 

Części zamówienia 

1.   

2.   

...   

 

6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji  zawierających 

dane osobowe oraz, że poinformowaliśmy pisemnie i uzyskaliśmy zgodę każdej osoby, której dane 

osobowe są podane w ofercie oraz w dokumentach składanych wraz ofertą lub będą podane w 

oświadczeniach  lub dokumentach złożonych przez nas w niniejszym postępowaniu. 

7. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od…… do …… oferty, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione2 oraz wykazujemy, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa3. 

8. Oferta zawiera łącznie <liczba stron> ponumerowanych i parafowanych stron. 
9. Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie załączniki): 

 

Załącznik nr 1 ................................................... 

Załącznik nr 2 ................................................... 

Załącznik nr 3 ...................................................  (...) 

                                                           
1 Jeżeli jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców. 
2 Wypełnić, gdy dotyczy. 
3 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. w formie odrębnego 
dokumentu/załącznika do oferty). 
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   ....................................................................................... 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


